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MEINI BYWIOL (1)
AR Y GRAIG HON YR ADEILADAF FY EGLWYS
Ar lan gogledd-orllewinol
Môr Galilea mae lle o’r
enw Tabgaha. Yr hen
enw arno oedd
Heptapegon neu ‘Saith
Ffynnon’. Mae’r
ffynhonnau hyn yn llifo i’r
môr a’r dyfroedd ohonynt
yn gyfoethog mewn
algae a’r rheini yn denu
pysgod i ddod yn
gymharol agos i’r lan.
Ond nid am y
ffynhonnau mae
Tabgaha yn enwog ond
am mai yn y fan yma y
digwyddodd y wyrth o
borthi’r pum mil.

oedd yn ei garu.
Teimlwn pa mor ddwys
yw’r gofyn, cymaint o
bwysau sy’n cael ei
osod ar Pedr ac yntau’n
tristau ac yn ansicr o
sut i ymateb i’r fath
gwestiynu. Wedi atebion
cadarnhaol Pedr cawn
anogaeth Iesu i borthi’r
fiyn a bugeilio a
phorthi’r defaid. Yna
daw’r geiriau ‘Canlyn fi’.
Dyma adlais o’r
cyfarfyddiad cyntaf
hwnnw a chychwyn y
profiad cwbl arbennig o
fod yn ddisgybl i Iesu.
Roedd Ioan, awdur y
Ychydig bellter o
Bedwaredd Efengyl, yn
Tabgaha, ar lan y môr,
dyst i’r pethau hyn ac yn
mae eglwys Sant Pedr.
gorffen ei waith gyda’r
Nid oes llanw a thrai yn
digwyddiad arbennig
‘Gofynnodd
iddo
y
drydedd
waith,
“Simon
fab
Ioan,
a
wyt
ti'n
fy
y môr ac mae’r tonnau
yma ar lan Môr Galilea.
ngharu
i?”
Aeth
Pedr
yn
drist
am
ei
fod
wedi
gofyn
iddo
y
drydedd
bas yn anwesu graean
Yn y graean rhwng yr
garw’r traeth wrth dorri’n
waith, “A wyt ti'n fy ngharu i?” Ac meddai wrtho, “Arglwydd,
eglwys a’r môr, gwelir
dyner arno. Dyma fan lle
fe wyddost ti bob peth, ac rwyt ti'n gwybod fy mod yn dy garu di.”
tair calon wedi eu
mae yna dawelwch
Dywedodd Iesu wrtho, “Portha fy nefaid.” ’
cerfio o garreg ac yn
rhyfeddol sy’n annog
symbolau o’r tair gwaith
rhywun i fyfyrio.
y gofynnodd Iesu i Pedr a oedd yn
Cred rhai mai ger y fan yma y
ei garu.
gwelodd Iesu ei ddisgyblion am y
Ni all neb edrych ar y meini bywiol
tro cyntaf, yn tynnu’r cychod i’r lan,
hyn heb gofio am eiriau’r
ac iddo eu galw i’w ddilyn. Mae
emynwyr sy’n sôn am galonnau
tystiolaeth fwy pendant mai
caled sydd angen eu torri. Yr unig
dyma’r fan y ffarweliodd Iesu
beth a all eu torri yw cariad.
gyda’i ddisgyblion. (Ioan 21: 1-17)
Cariad yw’r graig y sylfaenwyd yr
Codwyd eglwys yma gyntaf yn y
eglwys arni a phan fydd hi’n
bedwaredd ganrif a’i galw yn
gwyro oddi wrth y cariad yma nid
Eglwys Uchafiaeth (Primacy)
yw’n gwneud eu gwaith yn iawn.
Pedr. Dros y blynyddoedd
Ni all borthi a bugeilio’r fiyn a’r
dadfeiliodd yr eglwys ond fe’i ail
defaid am ei bod hi’n rhy brysur
godwyd yn 1933. Oddi fewn i’r
yn adeiladu teyrnas iddi hi ei hun
adeilad gwelir darn o graig yn dod
yn y byd hwn. Mae caru yn
i’r wyneb o flaen yr allor a gelwir
golygu gwasanaethu. Fel y bu i
hwn yn Fwrdd Crist (Mensa
Iesu borthi’r tyrfaoedd a pharatoi
Christi) am y credir mai ar y graig
cynhaliaeth i’w ddisgyblion,
hon y rhoddodd Iesu fara a
rhaid i ninnau, ei ddisgyblion
physgod wedi eu coginio yn
heddiw, fod yn barod i garu ac i
frecwast i’r disgyblion. (Ioan
rannu bara’r bywyd gyda’n
21:12-13)
cyd-ddyn.
Yn yr adnodau sy’n dilyn cawn
Eirlys Gruffydd-Evans
Iesu yn gofyn tair gwaith i Pedr a
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Trysorau coll ger trothwy’r drws
Ledled Cymru byddwn i’n amau bod o
leiaf 25,000 o englynion wedi eu cerfio
ar gerrig bedd. Fe’u ceir ymhob cwr o’r
wlad ar wahân i’r ardaloedd a drodd i’r
Saesneg cyn diwedd yr oesoedd canol –
De Penfro, Gfiyr, arfordir deheuol
Morgannwg a dwyrain Gwent.
Englynion cynnar
Y cynharaf y gwyddys amdano yw un o
Lanigon, yn Sir Frycheiniog ger y ffin â
Lloegr. Fe’i lluniwyd i lanc o fonheddwr
lleol a fu farw ym 1656. Cymharol brin
yw’r englynion hyd at tua 1830, er bod
gennym enghraifft neu ddwy bob rhyw
ychydig o flynyddoedd cyn hynny,
cyfanswm o ryw gant a hanner
efallai. Ond dichon bod llawer
wedi’u colli i draul yr hin, a bod
llawer eto yn llechu dan dywyrch
a heb eu cofnodi.

A thu hwnt i Gymru
Nid yng Nghymru yn unig y digwyddant.
Mae rhyw 60 ym mynwentydd y Wladfa,
dwsinau (o leiaf) yn Lerpwl a llawer yn yr
Unol Daleithiau yng nghladdfeydd y
cannoedd o gapeli Cymraeg a sefydlwyd
yno yn ystod y bedwaredd ganrif ar
bymtheg. Yn y Rockies y ceir yr uchaf,
ryw naw mil o droedfeddi uwchlaw lefel y
môr. Ond ni chasglwyd y rhan fwyaf ac
mae’r sefyllfa bellach yn argyfyngus.
Mae ambell un strae yma ac acw ar y
cyfandir (Palesteina, gwlad Belg, Yr
Aifft), yn bennaf yn y mynwentydd
milwrol sy’n coffáu meirwon y ddau ryfel
byd.

Yng Nghymru
Gyda thwf syfrdanol
Anghydffurfiaeth, twf yn y
boblogaeth, twf y cylchgronau a’r
Eisteddfod gwelwn erbyn 1850
gynnydd aruthrol yn y niferoedd,
ac mae’n cyrraedd ei anterth tua
1877. Graddol ostwng wna’r
niferoedd wedi hynny, ond codi
wna’r safon, yn enwedig ar ôl y
Rhyfel Mawr. Ceir cynnydd
ysgytwol ym 1918 oherwydd y
Rhyfel, ond hefyd mae’n debyg
oherwydd y ‘ffliw Sbaenaidd’. Pery’r
traddodiad yn gadarn hyd heddiw, a
phrin yw’r mynwentydd yn y rhan fwyaf
o’r wlad heb o leiaf un englyn. A dweud y
gwir mae’n debyg eich bod oll o fewn
milltir neu ddwy i englyn bedd ar hyn o
bryd. Ym mynwent Macpela ym Mhen-ygroes (ger Caernarfon) mae 243
ohonynt a’r rhelyw yn drawiadol, o
ddychymyg beirdd medrus.
Golygfa wahanol iawn oedd yng
Nghlwb Rygbi’r Cwins yn Abergwili ar
brynhawn Sul olaf mis Gorffennaf. Nid
gêm rygbi oedd yno’r tro hwn ond
rhywbeth go arbennig serch hynny.
Trowyd y maes parcio’n gapel a hwnnw
dan ei sang, heb unrhyw le gwag o
gwbl! Pawb yn eistedd yn eu ceir,
wedi’u parcio’n drefnus gan barchu
pellter cymdeithasol, yr injans wedi’u
diffodd, y llywiau’n llonydd, y ffenestri ar
agor – yn barod ar gyfer oedfa gyntaf
Gofalaeth Y Priordy, Cana a Bancyfelin
yn y cnawd wrth i’r clo mawr graddol
lacio! Yn sefyll o’n blaen – dros gant
ohonom yn oedolion a phlant mewn
ceir – nid mewn pulpud y tro hwn, ond
ar gefn fan fach cefn agored, gydag
uchelseinydd wrth law, roedd ein
Gweinidog, y Parchedig Beti-Wyn
James, yn barod i’n harwain!

Chwilio a chofnodi

yn ogystal. Mae rhyw fil yn ein dilyn
bellach a llawer o aelodau yn
uwchlwytho lluniau, yn trawsysgrifio ac
yn egluro. Mae rhai englynion yn dywyll
eu hystyr a rhaid wrth wybodaeth leol ac
yn fynych ni wyddys hyd yn oed enw’r
bardd. Nid yw Facebook yn fan delfrydol
i ddiogelu’r fath gyfoeth barddonol,
cymdeithasol a hanesyddol, wrth gwrs,
ond erbyn hyn mae miloedd lawer o
luniau ar y grfip, a chanran go dda o
fynwentydd Cymru wedi’u harchwilio.
Apêl
Serch hyn mae cannoedd o fynwentydd
lle na fu neb yn chwilota, yn enwedig ym
Morgannwg, Sir y Fflint, Sir
Ddinbych, Maldwyn, Sir Gâr a
Phenfro. Carwn apelio ar bobl i
fynd i’r mynwentydd hyn pan fo’n
ddiogel a thynnu lluniau a
chysylltu â ni. Byddem yn
wirioneddol werthfawrogi eich
gwaith. Gallwch chwilio ar y grfip
Facebook i weld a yw lluniau o’r
fynwent eisoes yno. Cymerwch
ofal wrth gwrs gan fod sawl
mynwent mewn cyflwr digon
truenus yn wael ei gwedd dan
ddrain ac ysgall mall, a’r meini
yn sigledig. Defnyddiol weithiau
fyddai cryman, neu hyd yn oed
raw gadarn neu drosol, ond y
mwyaf pwysig yw camera, neu
erbyn heddiw smart ffôn.
Guto Rhys

Mae cynllun ar droed i gofnodi’r cyfan, i
dynnu lluniau, eu trawsysgrifio a’u gosod
mewn bas-data chwiladwy sydd ar-lein.
Ond rhaid wrth gyllid, a mwy nac un corff
swyddogol a fyddai’n fodlon ymgymryd
â’r gorchwyl. I’r perwyl hwn, ac er mwyn
diogelu ein treftadaeth, agorwyd grfip
Facebook ‘Englyn Bedd’, a chyfrif Trydar

(Gol. Bu’r ysgrif hon yn aros yn
amyneddgar am gael ei chynnwys.
Bellach daeth y cloi mawr i ben a gallwn
ymweld â’n mynwentydd drachefn. Felly,
beth am fentro i chwilio os oes trysorau
coll ger trothwy’r drws. Am ragor o
wybodaeth neu gyfarwyddyd cysylltwch
â gutorhys@yahoo.com)

ADDOLI
WRTH Y LLYW

gilydd a chymdeithasu a helpu
achosion da. Ac wrth estyn croeso i
bawb yn ôl i’r capeli ym mis Medi, sydd
bellach wedi’u diogelu’n llwyr,
mynegodd ein Gweinidog y gobaith y
bydd ein hawydd i arloesi yn enw
Iesu’n parhau.

Profiad cyffrous a bendithiol oedd
cydganu, cydadrodd salm a
chydweddïo â’n cydaelodau am y tro
cyntaf ers amser maith. Esboniodd ein
Gweinidog yn ei myfyrdod fel nad oedd
gan y Cristnogion cynnar adeilad
eglwysig. Y nhw oedd yr Eglwys.
A phobl sy’n gwneud eglwys ym
mhob cyfnod, fel y dangosodd y
gweithgarwch mawr a ddigwyddodd yn
enw Iesu yn ystod y meudwyo gyda’n
capeli i gyd ar gau. Bu cyfle gennym i
feddwl yn greadigol ac yn ddyfeisgar a
datblygu ffyrdd newydd o addoli, cynnal
gwaith plant a ieuenctid, bugeilio’n

Diolch i Glwb y Cwins am ganiatâd i
ddefnyddio’r maes parcio, i’r stiwardiaid
am eu gwaith, i Iwan Evans am yr offer
sain a’r gerddoriaeth, i Gwynfor Davies
am y pamffledi, i Jac a’r teulu am
fenthyg y fan a’n Gweinidog am ei
myfyrdod. Taniwyd yr injans ac
aethom adref yn drefnus a diogel yn ein
ceir, yn llawen ac wedi’n hysbrydoli o’r
newydd o wybod fod yna un arbennig
iawn wrth y llyw i’n tywys ar ffordd
bywyd.
Alun Charles
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Meddyg o Gaerdydd yn ein hannog i gyfrannu
tuag at y rhai sydd â’r angen mwyaf
Cyfweliad gyda Dr Rebecca Jones, yn wreiddiol o Gaerdydd, sy’n siarad am y caledi sy’n wynebu’r rhai mwyaf
tlawd a bregus, a sut mae’r Coronafirws yn bygwth eu goroesiad.
Magwyd Rebecca yng Nghaerdydd a
mynychodd Ysgol y Wern yn Llanisien
cyn symud i Ysgol Gyfun Gymraeg
Glantaf. Byddai’n mynychu’r eglwys
gyda’i theulu ac roedd yn llwyddiannus
iawn yn yr ysgol.
‘Pan oeddwn i’n 16, rwy’n cofio imi
ffonio Oxfam yn gofyn pa swyddi oedd
eu hangen mewn gwledydd ag incwm
isel, er mwyn fy helpu i benderfynu pa
gwrs prifysgol i fynd amdano. Dwi’n
credu iddyn nhw feddwl fy mod i braidd
yn wallgof! Eu cyngor oedd imi astudio
rhywbeth roedd gen i ddiddordeb
ynddo, yn hytrach na seilio’r dewis ar
unrhyw angen dyngarol.’
Penderfynodd Rebecca astudio
meddygaeth, a gweithiodd fel meddyg
iau yn Birmingham, cyn setlo ar
anesthesia fel ei harbenigedd a gweithio
yng Ngorllewin Canolbarth Lloegr.
Symudodd i Gymru ar gyfer hyfforddiant pellach, gan weithio ym Mangor,
Abertawe, Pen-y-bont a Chaerdydd.
Ar ôl cwblhau ei hyfforddiant,
treuliodd Rebecca ddwy flynedd yn
gweithio yn Bangladesh, mewn ardal
wledig, dlawd iawn, a daeth yn rhan o
gorff cenedlaethol yn Bangladesh sy’n
hyfforddi meddygon anestheteg. Yna, fe
fu’n helpu i redeg cyrsiau i wella
diogelwch anesthesia mewn merched
beichiog a phlant yn Bangladesh.
‘Rwyf wedi treulio ychydig
wythnosau bob blwyddyn dros y saith
mlynedd diwethaf yn hyfforddi
meddygon ar draws Bangladesh, o
dalaith Dinajpur yn y gogledd-orllewin
i Khula yn y de, sydd yn ymyl delta’r
mangrofau, i’r brifddinas Dhaka. Yn
Bangladesh, mae dros 50% o’r merched
yn dal i roi genedigaeth gartref, nifer
ohonynt heb gymorth proffesiynol na
gofal cyn-geni. Gwelais fod cleifion
tlawd yn benodol mewn mwy o berygl,
heb allu cael gofal iechyd sylfaenol na
fforddio toriadau Cesaraidd. Roedd y
bobl hyn yn fwy tebygol o gael eu
hecsploetio, gyda nifer yn cael eu
twyllo i brynu meddyginiaeth ddiangen
neu sganiau uwchsain ffug gan nad
oeddent yn gallu fforddio’r rhai oedd ar
gael yn yr ysbytai.’
Eleni, roedd Rebecca wedi bwriadu
ymweld â Bangladesh ym mis Mawrth
er mwyn cynnig mwy o hyfforddiant,
ond mae’r Coronafirws wedi golygu ei
bod wedi gorfod gohirio’r ymweliad.

Dr Rebecca Jones gyda chyd-weithwyr yn Bangladesh
‘Yn amlwg mae’n siom na chefais
ymweld â Bangladesh yn gynharach
eleni, yn enwedig gan fod y
Coronafirws wedi creu cymaint o straen
ar weithwyr iechyd o amgylch y byd.
Rwyf wedi cadw mewn cysylltiad â
chyd-weithwyr yn y wlad, ac fel yma,
maent yn poeni am brinder PPE ac mae
hyd yn oed sebon yn cael ei ddogni
drwy gael ei dorri i faint llai. Mae
meddygon Bangladesh yn pryderu am
gael y firws heb PPE. Maent hefyd yn
pryderu am bobl sy’n gohirio mynd i’r
ysbyty gyda salwch difrifol, yn bennaf
oherwydd eu bod yn ofni dal y firws.
‘Mae wedi bod yn anodd gwisgo

Dr. Rebecca gyda offer diogelu
personol yn y DU

PPE, ond rydw i wedi bod yn falch iawn
o’i gael ac yn ffodus o gadw fy swydd.
Dwi’n gwybod fod nifer o bobl yn y
Deyrnas Gyfunol wedi colli eu swyddi.
Fodd bynnag, mae nifer mwy wedi cael
help y llywodraeth gyda’r cynllun
seibiant neu wedi cael bocsys o fwyd,
fel mae fy rhieni wedi’i gael. Yn
Bangladesh, does dim gwasanaeth lles
ar gael. Y bobl fwyaf bregus ydi’r bobl
gaiff eu heffeithio fwyaf, yn arbennig y
ffoaduriaid. Mae canran uchel o bobl
Bangladesh mewn swyddi sydd â
chyflog isel mewn sefyllfaoedd poblog
iawn, fel ffatrïoedd gwneud dillad neu’r
diwydiant adeiladu. Mae nifer wedi
colli eu swyddi. Cyn Covid-19, roedd
llawer yn ei chael hi’n anodd i fforddio
dau bryd y dydd. Nawr, mae pobl yn ei
chael hi’n anodd goroesi.’
Mae dros 40,000 o bobl eisoes wedi
marw o Goronafirws yn y Deyrnas
Gyfunol, nifer uchel ohonynt o grwpiau
lleiafrifol ethnig. Yn ôl ystadegau’r
Ganolfan Genedlaethol Ymchwil ac
Archwilio Gofal Dwys (Intensive Care
National Audit and Research Centre),
sy’n cynnwys Cymru, Lloegr a Gogledd
Iwerddon, mae 34% o achosion o
Covid-19 a 32% o’r marwolaethau
mewn unedau gofal dwys ymhlith pobl
o gefndir Du a lleiafrifoedd ethnig
(BAME).
Mae Rebecca’n arbennig o bryderus
am lefydd fel Bangladesh, sy’n
cynnwys ardaloedd bregus iawn fel y
gwersyll ffoaduriaid yn Cox’s Bazaar,
lle mae tua miliwn o ffoaduriaid yn byw
yn agos iawn at ei gilydd. Ychydig dros
(parhad ar y dudalen nesaf)
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Meddyg o Gaerdydd yn ein hannog i gyfrannu (parhad)
2,800 o farwolaethau o Covid-19 sydd
wedi eu cofnodi yn Bangladesh hyd
yma, ond mae’n debygol mai
tanamcangyfrif yw hyn gan fod llawer
llai o brofion yn cael eu cynnal nag sydd
yn y Deyrnas Gyfunol. Ers mis Mehefin
cafwyd adroddiadau am farwolaethau
o Covid-19 yn y gwersylloedd
ffoaduriaid.
‘Mae’n amhosibl pellhau yn
gymdeithasol mewn trefi sianti poblog
ac mae gofal iechyd yn brin.’
Mae tuedd hefyd i gael llifogydd
trwm yn Bangladesh, a chyda tymor y
monsfin wedi dechrau, fe allai hynny
gymhlethu pethau fwyfwy.
‘Yn drist iawn, mae pobl yn boddi yn
y llifogydd ac mae llawer yn colli eu
cartrefi mwd neu eu cnydau reis. Un o’r
problemau mwyaf yn sgil y llifogydd
ydi eu bod yn effeithio ar ddfir yfed,
gan ei fod yn cael ei halogi gan
garthffosiaeth. Mae plant yn arbennig
yn mynd yn sâl ac yn gallu marw o
heintiau dolur rhydd.’

Ond mae help ar ei ffordd. Mae’r
DEC yng Nghymru wedi lansio Apêl
Coronafirws i gynorthwyo nifer o
wledydd mwyaf bregus y byd, ac mae’r
apêl eisoes wedi codi £15 miliwn i
helpu’r rhai sydd â’r angen mwyaf.

Rebecca gyda chleifion yn dangos y
gwahaniaeth taldra drwy ddiffyg
maeth yn Bangladesh

Adnabod Cymeriadau’r Testament Newydd –
Yr Efengylau
Cyfres o astudiaethau Beiblaidd ar gyfer y cartref neu grfip
gan y Parch. Denzil I. John
Mae fideo o’r deunydd i'w weld yn yr adran ‘Gwersi Ysgol Sul i Oedolion’
ar sianel deledu www.cristnogaeth.cymru

Gwers 6

Gwas y Canwriad
Gweddi
Nefol Dad, gofynnwn am d’arweiniad
wrth i ni ddarllen rhai o hanesion Iesu
yn iacháu pobl. Gwerthfawrogwn iddo
weld gwerth ym mhawb, ac iddo
wrando ar ddeisyfiad yr Iddewon wrth
gydnabod cyfraniad y canwriad i’w
gymuned a gwerthfawrogi angen y
caethwas. Cymorth ni yn awr i weld
gwerth ym mhawb ac i gofio dy fod yn
gwrando’n rasol ar ddeisyfiadau dy
bobl. Amen.
Darlleniad
Luc 7:1–10
Cyflwyniad
Wrth gofnodi hanes iacháu gwas y
canwriad (sydd hefyd yn cael ei gofnodi
gan Mathew ac Ioan), ceir nodyn am
haelioni’r canwriad ei hun, a’i fod yn
uchel ei barch ymysg yr Iddewon.
Byddai hynny’n peri i’r Cristnogion
cynnar ryfeddu at agwedd Iesu a’r
Iddewon at y Rhufeiniaid. Tybed faint

o’r milwyr Rhufeinig a dderbyniodd
Iesu yn Arglwydd yn ystod ail hanner y
ganrif gyntaf, heb sôn am y tair canrif
ddilynol cyn bod yr Ymerodraeth
Rufeinig yn coleddu’r ffydd?
Byddai’n syndod hefyd ymysg yr
Iddewon pybyr fod Iesu wedi cymryd
trugaredd ar was y canwriad, caethwas
mae’n sifir, a’i adfer i fywyd. Byddai
hanes fel hwn yn rhoi gobaith a gwerth
newydd i gaethweision y ganrif gyntaf
ar draws tiroedd yr Ymerodraeth
Rufeinig, lle bu copïau o’r efengylau
hyn yn cael eu dosbarthu.
Un o nodweddion gwledydd tlawd
yw fod y sawl sydd wannaf ac isaf yn y
strwythur cymdeithasol yn teimlo’u bod
yn ddiwerth, ac felly bod hunan-barch
wedi’i hen erydu. Yn yr un modd,
byddai’r Cristnogion a oedd yn berchen
caethweision yn sifir o ystyried tybed a
oedd eu hagwedd hwy at eu gweision yr
un mor anrhydeddus ag agwedd y
canwriad Rhufeinig yn yr hanes hwn.
Efallai ein bod yn darllen yr efengylau
drwy lygaid ein cyfnod, yn hytrach na
sylweddoli pa mor bwerus a
chwyldroadol oeddynt i’r darllenwyr
cyntaf.
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Dywedodd Rebecca, ‘Mae nifer o
deuluoedd yn ei chael hi’n anodd yma
ar hyn o bryd. Ond byddwn yn annog
pobl i gefnogi’r apêl mewn unrhyw
ffordd y gallan nhw. Yn Bangladesh,
roedd pobl yn ei chael hi’n anodd cael
bwyd a gofal iechyd cyn Covid-19, ond
nawr mae pethau yn llawer, llawer
gwaeth.’
Mae pob punt a roddir gan y cyhoedd
yn derbyn arian cyfatebol gan
lywodraeth y Deyrnas Gyfunol hyd at
£10 miliwn. Bydd eu cefnogaeth yn
dyblu effaith cyfraniadau’r cyhoedd ac
yn sicrhau y bydd gwaith yr elusennau
yn gallu cyrraedd mwy o bobl fwyaf
bregus y byd wrth iddynt wynebu
pandemig y Coronafirws.
Rhowch i Apêl Coronafirws DEC yn:
www.dec.org.uk http://www.dec.org.uk;
drwy neges destun: tecstiwch HELPU i
70150 i roi £10, neu ar y rhif ffôn:
0370 60 60 900. Anfonwch eich
sieciau, os gwelwch yn dda, at: Apêl
Coronafirws DEC, PO Box 999, London
EC3A 3AA.

Myfyrdod
Byddai llythyr Paul at Philemon wedi ei
gopïo a’i ddosbarthu tua phymtheng i
ugain mlynedd cyn dosbarthu Efengyl
Luc, ond byddai darllen y deunyddiau
hyn yn sicr o danlinellu gwerth pawb,
gan gynnwys y caethweision. Yn
ddiddorol, ni fu newid ar y system
o berchenogi caethweision yn y
Dwyrain Canol, fwy nag a fu ymhlith
caethweision yn yr Amerig tan 1865.
Eto, mae llawer o bobl heddiw yn byw
dan orthrwm caethwasiaeth, yn
arbennig yn Affrica ac Asia. Ceir
enghreifftiau arswydus ym Mhrydain
heddiw, lle bydd pobl yn cael eu prynu
a’u gwerthu, yn arbennig yn y farchnad
rhyw. Bu achos yn gymharol ddiweddar
a ddaeth i’n clyw o was fferm yn
ardal Casnewydd. Yn ôl y mudiad
Anti-slavery UK, cofnodwyd i 5,000 o
gaethweision gael eu darganfod yn
2017, ac roedd hynny’n gynnydd
o draean ar ystadegau’r flwyddyn
flaenorol. Ceir caethweision yn cael eu
gwerthu ym Mhrydain ond yn deillio o
wledydd fel Albania, Gwlad Pwyl,
Fietnam, Nigeria a Romania, a dywedir
bod 2,000 ohonynt yn blant yn 2017.
Faint sydd ar draws y byd?
Nodwyd bod yr Iddewon wedi deisyf
dros y canwriad a’i was; tybed faint o
ddeisyf a wnawn ni? Wrth ddarllen y
papur dyddiol, a chael ein cyffwrdd gan
hanesion torcalonnus, pa mor aml y
byddwn yn dweud brawddeg weddigar
gan ofyn i Dduw fod yn amlwg yn
(parhad ar y dudalen nesaf)
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MODDION GRAS
Cyfres yn ystyried beth sy’n angenrheidiol wrth inni barhau
i addoli a gwasanaethu ein Harglwydd Iesu Grist yn y cyfnod hwn.

gan y Parch. PETER H. DAVIES

3 PREGETHU
Ni cheir pregethu mewn capeli yn
ystod y cyfnod hwn o fod dan glo.
Ond ceir cyhoeddi y tu hwnt i’w
waliau ar y rhyngrwyd, y cyfryngau
cymdeithasol a’r ffôn. Mae hynny’n ein
harwain ni i ystyried ystyr ac
arwyddocâd pregethu.
Duw sy’n galw person i bregethu’r
Efengyl, a’r eglwys sy’n cadarnhau’r
alwad honno. Gall yr alwad ddod yn
raddol neu’n sydyn. Mae’r Arglwydd
Iesu Grist, Pen yr eglwys, wedi galw
rhai pobl yn neilltuol a’u galluogi i
wneud y gwaith hwn (Mathew 4:19;
Effesiaid 4:11).
Mae’r pregethwr yn pregethu pregeth
fel cyfrwng ac nid fel diben. Cristion
(dilynwr) yw’r pregethwr yn gyntaf, ac
yna gweinidog (arweinydd). Gall yr
alwad hefyd fod ynghlwm wrth y
dröedigaeth.
Mae Duw yn galw pwy bynnag a fyn.
Nid oes dau bregethwr yr un fath. Ni
ddylai pregethwr gopïo pregethwyr
eraill, er nad oes cam mewn tynnu ar y
nodweddion gorau mewn pregethwyr
eraill.

Pregethwr (llysgennad) mewn pulpud
ac nid pulpudwr (actor) ar lwyfan yw’r
gweinidog. Mae ei fywyd i fod yn iawn
gyda Duw. Fel pob Cristion arall,
pechadur yw wedi ei achub drwy ffydd
yng Nghrist.

Yn anffodus, yng Nghymru rydym
wedi tra-dyrchafu’r pregethwr. Mae
gorbwyslais ar un person wedi
tanseilio’r cydbwysedd ysgrythurol ar
weinidogaeth yr holl saint (Effesiaid
4:11–13). Gall gosod disgwyliadau
gormodol ar weinidog fod yn beth
annheg iddo ef/ iddi hi ac i’r eglwys ei
hun.
Mae’r pregethwr i fod yn driw iddo’i
hun gan beidio â bod yn rhywun neu

Adnabod Cymeriadau’r Testament Newydd

(parhad)

amgylchiadau’r dioddefwyr hyn? Mae’r
un peth yn wir wrth wylio rhaglenni
newyddion ar y teledu neu glywed
seiren car heddlu neu ambiwlans yn
hedfan heibio. Weithiau bydd Duw yn
disgwyl i ni ‘wneud’ rhywbeth i helpu
eraill, ond gallwn bob amser eiriol dros
yr anghenus yn ein bro a’n byd, boed
wrth yrru car neu gerdded ar hyd y
stryd. Fel yr aeth yr Iddewon at Iesu, ac
yntau’n cerdded ar hyd y ffordd, gallwn
ninnau, wrth deithio’r ffordd, siarad ag
Iesu.

• Beth am geisio gwybodaeth am y
modd y gallwn helpu a chwilio am
bwyntiau gweddi gan fudiadau fel
A21 sy’n gweithio i ddileu
caethwasiaeth o bob ffurf ym mhob
man?
Edrychwch
ar
wefan
www.a21.org a chofrestru i dderbyn
gwybodaeth a diweddariadau.

Gweddi
Arglwydd
Iesu,
cofiwn
am
gaethweision heddiw yn teimlo’n
ddiwerth, ac eiriolwn drostynt.
Diolchwn dy fod yn wrandawr gweddi
ac yn ein cymell i weddïo’n gyson.
Amen.

• Gyda chaethwasanaeth yn gymaint
rhan o’r ymerodraeth Rufeinig, ni
fentrodd Paul siarad yn ei erbyn. A
ddylai fod wedi gwneud? (Gweler
Effesiaid 6:5–9)

Trafod ac ymateb:
• A yw sefyllfa druenus caethweision
modern yn fater sy’n codi yn ein
cyfarfodydd gweddi?

• Cyfeiriodd Paul at Iesu fel caethwas
ei hun yn ei ddarostyngiad (Philipiaid
2:7). Mae Paul yn falch o’i alw ei hun
yn gaethwas i Grist (Rhufeiniaid 1:1).
A ydym ni’n fodlon arddel yr un teitl?

• Meddyliwn am y rhai sy’n
gweini arnom ni (gweithwyr gofal
a gweithwyr hanfodol yn arbennig,
gyda
llawer
yn
dod
o
wledydd tramor). A allwn ni
ddangos ein gwerthfawrogiad yn
amlycach?
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rywbeth nad ydyw. ‘Rhwydd yw
gwisgo mwgwd ond cwympo wnaiff
rywbryd neu’i gilydd’, fel dywed y
diwinydd Albanaidd James Stewart yn
ei lyfr, Heralds of God: ‘Be yourself,
forget yourself.’
Gall fod o help i’r pregethwr, a’r
aelod cyffredin, ddarllen pennod o’r
Beibl bob dydd gan newid rhwng yr
Hen Destament a’r Testament Newydd
yn eu tro. Mae hyn fel bwyta tafell o
fara bob dydd (a bwrw bod rhywun yn
darllen pennod y dydd, fe ddarllena
drwy’r Beibl cyfan mewn tair blynedd a
thri mis). Cyffesodd un efengylydd
teledu Americanaidd enwog nad oedd
erioed wedi darllen y Beibl nes iddo
gael ei roi yn y carchar am dwyll
ariannol.
Mae’r pregethwr i ddarllen o’r Beibl
yn bwyllog, yn glir ac yn ystyrlon. Cyn
darllen, gallai egluro cefndir y darn
wrth y gynulleidfa, i’w wneud yn fwy
dealladwy, fod o gymorth. A gall oedi
wrth ambell air neu gymal gan
egluro unrhyw anhawster wrth y
gynulleidfa.
Gall hefyd fod o gymorth i’r
pregethwr bregethu’n drefnus drwy
ddarnau allweddol o lyfrau’r Beibl gan
symud o’r Hen Destament i’r Testament
Newydd yn eu tro. Golyga hyn ei fod ef
a’i gynulleidfa’n cael darlun cyflawn o
neges y Beibl.
Pregethu mas (exegesis) ac nid i
mewn (esegesis) i’r Beibl mae’r
pregethwr i’w wneud. Mae i osod y
testun (cynnwys) yn ei gyd-destun
(cefndir)
gan
esbonio’r
ystyr
(cymhwysiad) i’w gynulleidfa. Wrth
wneud hyn tynna Grist mas o’r testun
gan dynnu pobl i mewn at Grist.
Dylai’r pregethwr fod yn ddiddorol,
yn syml a chryno. Defnyddia
gwestiynau, dyfyniadau ac eglurebau i
bwysleisio’i neges ac i amrywio’i
gyflwyniad. Wrth bregethu, mae i fod
yn weladwy, yn glywadwy a dealladwy.
Siarada â’i lais ond cyfathreba â’i gorff.
Dylai fod â’i bregeth yn ei ben ac nid â’i
ben yn ei bregeth.
Gall pregethwr fod heb fawr o addysg
a heb fod yn huawdl ei araith, ond dylai
fod yn fodlon gwella’i ddawn gyda
phrofiad. Dynion annysgedig oedd yr
apostolion ond yn llawn o’r Ysbryd
Glân (Actau 4:13). Mae angen pregethu
yng ngrym yr Ysbryd Glân
(1 Thesaloniaid 1:5). Pwy sy’n
ddigonol i’r pethau hyn? ‘O Dduw
y daw ein digonolrwydd ni’
(2 Corinthiaid 3:5).
(i’w barhau)
Peter Davies
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John Lewis Jones

Gyda thristwch a chalon drom yr ydym
yn galaru am y diweddar Barchedig John
Lewis Jones, Bae Colwyn, neu John Plas
yn Ddôl, a oedd yn aelod ac yn gynweinidog ar Ofalaeth Bro’r Creuddyn.
Nid yn unig rydym yn galaru am gynweinidog ac aelod o’r achos yn
Llandudno, ond yr ydym hefyd wedi
colli cyfaill cywir a hoffus iawn o’n plith.
Mae ein cydymdeimlad â’r teulu:
roedd John yn fir ffyddlon i Beryl, yn
dad a thad yng nghyfraith tyner Cadi a
Siân a Rich, ac yn daid hwyliog i’w
wyrion a’i wyresau; brawd a brawd yng
nghyfraith annwyl Megan a Deri,
Heulwen a Gareth, a’r ddiweddar
Gwyneth a’i phriod, Ned. Roedd hefyd
yn ewythr hoff i’w holl nithoedd a’i
neiaint. Rydym yn gweddïo y byddant yn
profi heddwch a chariad yr Arglwydd
Iesu Grist yn eu galar.
Astudiodd John ddiwinyddiaeth yng
Ngholeg Bala–Bangor cyn dechrau ar ei
weinidogaeth yn 1972. Daeth yn
weinidog ar sawl eglwys dros y blynyddoedd, gan gynnwys Elim, Caerfyrddin;
Philadelphia,
Nant-y-caws
ger
Caerfyrddin; Tanygrisiau ger Blaenau
Ffestiniog; a chylch Trawsfynydd;
Salem, Bae Colwyn; Deganwy Avenue,
Llandudno; Henryd a Salem, Llanbedr-yCennin; Eglwys Annibynnol Colwyn a
Bethel, Penmaen-rhos. Yna, bu’n
weinidog ar Eglwys Unedig Gymraeg
Llandudno cyn ymddeol yn 2005.
Fel gweinidog John, rydw i’n cael y
fraint o gofio a diolch am ei fywyd. Yn ôl
yn 2013 y cefais y fraint o gyfarfod John
am y tro cyntaf, a minnau’n fyfyriwr
diwinyddol yn yr ofalaeth. Bu John yn
fentor ac yn ffrind, ac mae wedi bod yn
gefn aruthrol i mi yn fy ngweinidogaeth
– mae fy nyled yn fawr iddo. Roedd yn
berson addfwyn, yn llawn ffydd ac yn
ostyngedig.
Bu John yn ffyddlon i waith y Deyrnas
yn ardal y Creuddyn hyd y diwedd: roedd
yn Ysgrifennydd Cyhoeddiadau’r Eglwys
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Unedig ac yn Ysgrifennydd Cyfarfod
Diwylliannol y Cymrodorion. Bu hefyd
yn gaplan yn Ysbyty Llandudno am
gyfnod. Ond mae Llandudno yn
ddiolchgar hyd heddiw am gyfraniad
allweddol John i uno eglwysi Cymraeg
Llandudno, a gychwynnodd gyda
thrafodaeth yn 1996 i sefydlu eglwys
gydenwadol Gymraeg yn y dref erbyn y
Sul cyntaf ym mis Ionawr 2000.
Gwireddwyd gweledigaeth John ynghyd
â gweinidogion eraill yn y dref o weld
eglwys unedig. Mewn erthygl i’r Pedair
Tudalen ysgrifennodd John:
Nid capel yw Eglwys. Nid enwad yw
Eglwys, ac nid ni biau’r Eglwys ond
yr Arglwydd Iesu Grist. Pobl yng
Nghrist sy’n gwneud Eglwys ac nid
brics a mortar. Oherwydd hyn, y
mae’r uniad rhyngom heddiw yn
bwysicach nag erioed. Nid dieithriaid
yn addoli a gweithio ar wahân ydym
mwyach ond cyfeillion yng Nghrist.
(‘Gyda’n Gilydd’)
Dyma ddyfyniad sy’n ein herio ac yn ein
hannog ni i gyd fel Cristnogion ac
enwadau heddiw. Mae gan Gristnogion
Llandudno ddyled i John am ei arweiniad
diflino, ac mae ei gyfraniad i’r holl
enwadau wedi bod yn amhrisiadwy.
Bydd arweiniad John yn parhau ac yn
ysgogiad eto i Gristnogion Cymru.
Lluniodd John sawl cyfrol o
wasanaethau cyflawn i eglwysi eu
defnyddio mewn oedfaon, adnodd mae
Cymru gyfan wedi bod yn ddiolchgar
amdanynt.
Mae John yn gadael bwlch enfawr ym
mywyd yr ofalaeth ac ym mywydau
pawb oedd yn ei adnabod, nid yn unig fel
cyn-weinidog ond fel ffrind agos iawn i
nifer. Bydd Cristnogaeth yng Nghymru
hefyd yn colli ei gyfraniad a’i arweiniad.
Ar daflen trefn gwasanaeth angladd
John roedd yr englyn yma, wedi ei
ysgrifennu gan John Owen (Rhuthun),
ffrind a chyfaill annwyl i John a’r
teulu:
Cyfaill gwâr o’r hawddgaraf – y golofn
Â’r galon gynhesaf,
Y brawd â’r ddynoliaeth braf,
Ti’n arwr o’r tyneraf.
Diolchwn i Dduw ein Harglwydd am
waith a bywyd John, am y cyfleoedd a
gawsom yn ei gwmni ac am ei waith
diflino dros yr Arglwydd Iesu Grist.
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Medalau Gee 2021:
de a gogledd
Cyflwynir Medalau Gee yn y gogledd
ddydd Sadwrn, 11 Medi 2021, yn yr
Hen Gapel, Llanuwchllyn, am 2 o’r
gloch.
Cyflwynir Medalau Gee yn y de ddydd
Sadwrn, 18 Medi 2021, yn Eglwys
Ebeneser, Rhydaman, am 2 o’r gloch.
Edrychwn ymlaen at groesawu
Dr Isoline Grenaulgh a Dr Dorothy Gee
Williams o deulu’r diweddar Thomas a
Susannah Gee atom i’r cyfarfodydd
hyn.
Rydym ar hyn o bryd yn croesawu
enwebiadau am fedalau o blith yr
eglwysi yng Nghymru, gan gofio bod
yn rhaid i bob ymgeisydd a enwebir gan
ei eglwys fod dros 75 oed ac yn dal i
fynychu’r ysgol Sul (mae ein diffiniad
o ysgol Sul hefyd yn cynnwys
dosbarthiadau Beiblaidd/seiadau trafod
canol wythnos). Mae modd lawrlwytho ffurflen enwebu o wefan
www.ysgolsul.com.
Rhaid i bob cais sydd i’w ystyried ar
gyfer Medi 2021 fod wedi ein cyrraedd
erbyn 30 Mehefin 2021 fan hwyraf.
Mae cyflwyno medalau fel hyn yn
ffordd anrhydeddus o ddiolch i
athrawon ysgol Sul dosbarthiadau plant
ac ieuenctid am oes o wasanaeth, ac i
gydnabod
ffyddlondeb
aelodau
dosbarth yr oedolion yn ogystal. Tybed
oes yna rywrai yn eich ysgolion Sul chi
sy’n perthyn i’r categorïau hyn? Os oes,
yna ewch ati i enwebu!
Gyda llawer o ddiolch,
ar ran Cyngor yr Ysgolion Sul,
Aled Davies

Oedfa Radio Cymru
16 Awst am 12:00yp, yng ngofal

y Parch. Megan Williams, Llanfairpwll

Cyfeiriad Golygydd
Y PEDAIR TUDALEN
Huw Powell-Davies

pedair.tudalen@gmail.com

‘O hyn allan gwyn eu byd y meirw
sy’n marw yn yr Arglwydd.’ ‘Ie,’
medd yr Ysbryd, ‘cânt orffwys o’u
llafur, oherwydd y mae eu
gweithredoedd yn eu canlyn hwy.’
(Datguddiad 14:13)
Pob bendith
Dylan Rhys Parry
Gweinidog Gofalaeth Bro’r Creuddyn

neu Llifor, 60 Ffordd Rhuthun,
Yr Wyddgrug, CH7 1QH
Anfonwch eich erthyglau, hysbysebion
a.y.y.b. i’r cyfeiriad uchod.
Mae’r Pedair Tudalen Gydenwadol yn
cael eu cynnwys yn rhan o bapurau
wythnosol tri enwad, sef Y Goleuad
(Eglwys Bresbyteraidd Cymru), Seren
Cymru (Undeb Bedyddwyr Cymru) a’r
Tyst (Undeb yr Annibynwyr Cymraeg).
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Gwerthfawrogi cyfraniad yr
Athro James D. G. Dunn
Ar 26 Mehefin eleni bu farw’r ysgolhaig
Beiblaidd ac awdur toreithiog, James D.
G. Dunn, yn 80 oed. Albanwr oedd ond
fe dreuliodd ei yrfa ysgolheigaidd ym
mhrifysgolion Nottingham a Durham
gan ddal cadeiriau ym maes y
Testament Newydd ynddynt. Bu ei
gyfraniadau i bron bob agwedd o’r
astudiaethau hyn yn sylweddol ac yn
hynod ddylanwadol, a hynny ar hyd yr
hanner can mlynedd diwethaf.
Y gyfrol gyntaf o’i eiddo y deuthum ar ei
thraws oedd Baptism in the Spirit
(1970), sef fersiwn diwygiedig o’r
traethawd a enillodd iddo ddoethuriaeth
yng Nghaergrawnt ddiwedd y mil naw
chwedegau. Is-bennawd y gyfrol yw
‘Archwiliad eto o ddysgeidiaeth y
Testament Newydd ar rodd yr Ysbryd
mewn perthynas â Phentecostaliaeth
heddiw’. Dengys yr ymchwil hwn pa mor
bwysig iddo ar hyd ei yrfa ysgolheigaidd
oedd cysylltu ei astudiaethau â chyflwr
a thystiolaeth yr Eglwys gyfoes. Ar sail
tystiolaeth y Testament Newydd ei hun
dengys sut y mae pwyslais
Pentecostaliaid ar yr Ysbryd, ac yn
arbennig ar rodd yr Ysbryd, yn
allweddol wrth inni geisio deall
profiadau’r Cristnogion bore. Ar y llaw
arall, rhybuddir ni rhag eithafion
daliadau rhai Pentecostaliaid. Mae’n
diweddu’i astudiaeth drwy ddiffinio beth
yw nodwedd arbennig Cristion, gan
gynnig yr ateb hwn: ‘Cristion yw’r sawl
sydd wedi derbyn rhodd yr Ysbryd Glân
drwy ymgyflwyno i arglwyddiaeth yr
Iesu atgyfodedig, a dilyn bywyd yn
gyson â hynny’.
Gellir gosod y prif feysydd trafod y
cyfrannodd Dunn yn arbennig atynt
mewn tri dosbarth. Yn y lle cyntaf roedd
yn hanesydd Cristnogaeth Fore. Roedd
ei gyfraniad yn un arloesol wrth inni
geisio ateb y cwestiwn: pryd yn union y
digwyddodd y toriad terfynol rhwng
Cristnogaeth ac Iddewiaeth? Mae ei
gyfrol The Partings of the Ways
Between Christianity and Judaism
(1991) yn ganolog i’r drafodaeth hon. Ei
brosiect mawr olaf oedd llunio tair cyfrol
swmpus o dan y pennawd ‘Christianity
in the Making’. Y gyntaf yw Jesus
Remembered (2003), lle mae’n gosod
pwyslais mawr ar y cof am Iesu yn y
traddodiad llafar amdano a’i
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weithgarwch ar y ddaear. Drwy’r
traddodiad hwnnw am Iesu, meddai,
deil y disgybl cyfoes i glywed ac i ddod i
gyffyrddiad ag Iesu wrth iddo lefaru a
thrafod, rhannu prydau â phobl o bob
math ac iacháu. A dyma eiriau olaf y
gyfrol hon o dros fil o dudalennau: ‘Wrth
glywed y traddodiad am Iesu yn cael ei
ddarllen o bulpud neu lwyfan …
eisteddwn gyda’r disgybl cynharaf a
grwpiau eglwysig wrth iddynt rannu
atgofion am Iesu, wrth iddynt feithrin eu
hunaniaeth fel disgyblion iddo, wrth
iddynt eu harfogi eu hunain i
dystiolaethu ac i ymryson, wrth iddynt
ddathlu a dysgu gwersi newydd ar gyfer
bywyd ac addoliad o’r dathliad hwnnw
ac ynddo. Drwy’r traddodiad hwnnw
mae modd o hyd i unrhyw un
ymgyfarfod â’r Iesu y mae Cristnogaeth
yn deillio ohono, yr Iesu a gofir’. Teitl ei
ail gyfrol yn y gyfres yw Beginning from
Jerusalem (2008) a’r olaf Neither Jew
nor Greek (2015). Felly rhychwantir
ynddi gant ac ugain o flynyddoedd o
hanes twf yr Eglwys Fore.

EERDMANS

Yr ail faes y cyfrannodd ato’n aml yw
Cristoleg, sef y ddysgeidiaeth am
berson Crist. Yn yr achos hwn roedd ei
brif safbwyntiau yn tynnu’n groes i farn
y rhan fwyaf o ysgolheigion cyfoes.
Mynnai mai datblygiad diweddar yn
hanes yr Eglwys Fore oedd y gred yn
ymgnawdoliad Mab Duw, yn wir yn
Efengyl Ioan tua diwedd y ganrif gyntaf
y’i sefydlwyd. Nid oedd, felly, yn
bresennol yn niwinyddiaeth Paul. Yn fy
nghyfrol ddiweddar ar y pwnc roddais
gryn sylw i’r mater hwn gan ddadlau yn
erbyn safbwynt Dunn. Un o brofiadau
cofiadwy fy mywyd yw bod yn
bresennol mewn seminar yng
nghynhadledd Cymdeithas Brydeinig y
Testament Newydd flynyddoedd yn ôl
pryd yr oedd Dunn yn amddiffyn ei
haeriadau ar y pwnc yn wyneb
beirniadaeth rhai o brif ysgolheigion y
dydd, rhai fel George Caird, ohono.
Trafodaeth wych mewn ysbryd adeiladol
a chyfeillgar oedd honno ac adlewyrchai
ysbryd dirodres, gostyngedig, y prif
gocyn hitio, Jimmy Dunn ei hun.
Mae’n debyg mai’r trydydd maes yw’r
un y cysylltir ei enw’n arbennig ag ef,
sef Diwinyddiaeth yr Apostol Paul, ac

yn fwyaf arbennig ei waith arloesol yn
hybu’r hyn a alwodd ddeugain mlynedd
yn ôl yn ‘Bersbectif Newydd ar Paul’.
Nid gormodiaeth yw honni y
trawsnewidiwyd astudiaethau o fywyd a
dysgeidiaeth yr apostol o ddilyn y
trywydd hwn mewn ymdriniaethau
ohono wedi hynny. Cyfraniad arbennig
Dunn i’r drafodaeth oedd ei honiad mai
badges Iddewiaeth oedd
‘gweithredoedd y Gyfraith’ y taranai’r
apostol mor chwyrn yn eu herbyn: y
rhain a ddynodai’r ffiniau rhwng
Iddewon ac aelodau o’r Cenhedloedd,
ac a oedd, felly, yn rhwystr i ledaeniad
yr efengyl i bawb yn ddiwahân. Yn 1998
ymddangosodd ei gampwaith The
Theology of Paul the Apostle, ac
ysgrifennais ar y pryd: ‘Pan fo dyn
wrthi’n ceisio cwblhau cyfrol ar
ddiwinyddiaeth Paul ac yna’n canfod
cyfrol yn cynnwys yn agos i wyth can
tudalen ar y maes sydd newydd
ymddangos, beth all ei wneud ond
croesawu’r gyfrol, yn arbennig a
hithau’n un orchestol fel hon, mynd
drwyddi’n ofalus, a phalu ymlaen i
orffen ei gyfrol ei hun?’ Dyna’n union a
wneuthum, ac mae fy nyled iddo’n
enfawr fel y gwêl darllenwyr fy nghyfrol.
Gfir eiddil o gorff, ond cawr ym myd
ysgolheictod oedd Jimmy Dunn, fel yr
arferid ei alw. Ysgrifennai’n glir bob
amser a hyfrydwch bob amser oedd
darllen ei waith. Mae’n amlwg iddo
weithio’n ddiarbed dros gyfnod hir yn ei
briod faes, ond nid esgeulusodd yr
angen i gymhwyso’r astudiaethau hynny
at broblemau ac amgylchiadau ein
dyddiau ni. Wedi’i ordeinio gan Eglwys
yr Alban, roedd ei ymlyniad yn Lloegr
wrth yr Eglwys Fethodistaidd. Nid
gormodiaeth, dybia i, yw honni mai ef
oedd y mwyaf o ysgolheigion y
Testament Newydd o’m cenhedlaeth i
yn yr ynysoedd hyn.
John Tudno Williams

Y Weinidogaeth Iacháu
Cymdeithasfa’r Gogledd
––––––
Wele isod air i’ch hysbysu
na wnaed trefniadau i gynnal
‘Encil Undydd yr Hydref
Y Weinidogaeth Iacháu’
oherwydd trafferthion ‘Cofid19’.
Edrychwn ymlaen yn obeithiol
at y Gwanwyn i gydgyfarfod,
derbyn bendith a mwynhau’r
gwmnïaeth gynhesol.
Os hoffech unrhyw wybodaeth
bellach cysylltwch â:
Hafwen Roberts
01745 813445
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Dyma gyfarfod hyfryd iawn…
O ddarllen yr adnodau sydd ger ein
bron heddiw fe allai’r cyfarfyddiad hwn
ymddangos yn galed ac yn ddidostur.
Ond, ‘O ddarllen … yn frysiog‘
ddywedwyd.
EMYN 294:
Iesu, diffyrrwch f’enaid drud
DARLLEN: Mathew 15:21-28
Darlleniad 1 Darlleniad frysiog
Mae Mathew yn defnyddio’r gair
‘Cananees’ i ddisgrifio’r wraig. Enw
oedd, i raddau helaeth, wedi peidio â
chael ei ddefnyddio erbyn amser y
Testament Newydd. I Iddewon y ganrif
gyntaf, sef y darllenwyr y cyfansoddwyd
yr efengyl ar eu cyfer, byddai’r enw’n
dwyn i gof adleisiau hanesyddol nid yn
annhebyg i’r agweddau at y Samariaid.
Wedi’r cyfan roedd Tyrus a Sidon yn
gartref hen elyniaeth, yn nythfa amldduwiaeth a phaganiaeth anfoesol.
Byddai ymateb Iesu, ar y wedd gyntaf,
yn ddealladwy i lawer o’i ddarllenwyr
cynnar – ‘Nid atebodd ef un gair iddi’
(ad 23). Byddai ymateb y disgyblion
hefyd yn ddealladwy – ‘Gyr hi ffwrdd…’
Ac ar ben hyn oll onid at ‘ddefaid
colledig tª Israel’ yn unig yr anfonwyd
Iesu ac nid at y ‘cfin’ paganaidd?
Oni fyddai’n well i ni hepgor yr adnodau
fel tipyn bach o achos embaras i
Gristnogion modern? Onid yw’r
adnodau’n sawru o hiliaeth a chulni?
Ac onid yw Iesu’n ymddangos fel pe
bai’n anfodlon ymateb i angen y wraig
a’i fod yn ddidostur?
Y gwir yw bod yr adnodau’n peri
tramgwydd i ni yn union am fod y
darlleniad hwn yn anghydnaws â’r hyn a
wyddom am ymwneud Iesu â phobl.
Mae hyn yn ein rhybuddio i edrych
drachefn a holi pam wnaeth Mathew
gynnwys yr hanes o gwbl? Beth oedd o
am i ni glywed am Iesu?
Darlleniad 2
Cyn cychwyn dylem gofio yn y lle cyntaf
nad yw geiriau ar bapur yn cyfleu
edrychiad neu dôn llais Iesu wrth iddo
ymwneud â’r wraig.
Wrth ddarllen yr adnodau’n ofalus ac yn
bwyllog daw pethau cudd yn amlwg, a
themâu cyfoethog naratif Mathew yn
fwy eglur. Dylid dwyn i gof bod Mathew
yn datgelu’n raddol bach i’w ddarllenwyr
mawredd yr Arglwydd Iesu Grist. Ef, yn

ôl ei ddisgrifiad ei hun yw ‘Mab y Dyn’.
Dywedodd yr Angel wrth Joseff bod y
plentyn a fyddai’n Waredwr o linach
Dafydd. Roedd Satan yn y temtiad wedi
ei gydnabod yn Fab Duw. Addolodd y
disgyblion Iesu yn y cwch fel ‘Mab Duw’.
Y tro hwn caiff ei gyhoeddi’n ‘Fab
Dafydd’. Ef yw cyflawniad Salm 8 a
Salm 110 – Mab y Dyn sy’n
Llywodraethu. Yr wythnos nesaf cawn ei
adnabod fel y Meseia, Mab y Duw byw.
Yn ôl yr hanes roedd Iesu wedi mynd
‘allan oddi yno (sef Galilea) ac
ymadawodd i barthau Tyrus a Sidon.’
(ad 21) Mae sawl enghraifft o Iesu’n
encilio yn enwedig ar ôl iddo wynebu
cyfnod o wrthwynebiad. (Gweler 2:12,
14, 22; 12:15; 14:13; 15:21)
Cefndir yr adran yw bod Iesu’n cilio
wedi iddo ddod i wrthdrawiad â’r
Phariseaid. Roedd wedi eu cyhuddo o
osod traddodiad cyn ufudd-dod i Dduw,
o ddirymu Gair Duw, o gyflawni
proffwydoliaeth Eseia a ‘fy anrhydeddu
â’u gwefusau, ond y mae eu calonnau
ymhell oddi wrthyf.’
Profiad tebyg oedd profiad Elias a
deithiodd i Saraffeth yng nghyffiniau
Sidon. Derbyniodd groeso yno er bod ei
bobl ei hun wedi gwrthod ei neges. Mae
Mathew am i ni gofio bod yma Un mwy
nag Elias.
Felly, gwelwn bod gan yr adran lawer
i’w ddweud am ddiben, neu ehangder
gwahoddiad Iesu. Nid caledu ei galon a
wna Iesu ond yng nghri di-ildio, truenus
y wraig daeth cyfle i herio agweddau
hiliol a chyfyng ei ddisgyblion. Roedd y
disgyblion oedd wedi ei adnabod ac yn
dweud, ‘yn wir Mab Duw wyt ti’ (14.33)
ar fin derbyn gwers am faint ehangder
ei drugaredd a’i ras ac am dderbyn
tystiolaeth am bwy ydoedd gan wraig,
oedd hefyd yn Gananees. Gwers
annisgwyl gan bregethwr annisgwyl!
(cymharer â Ioan 4)
I gychwyn mae’n ymddangos bod Iesu
am anwybyddu’r wraig a’i chau allan o
weithrediad ei ras. Nid am y tro cyntaf
dywedodd Iesu mai ‘at ddefaid colledig
tª Israel’ y daeth y Meseia. (10:6)
Ond bu’n dysgu hefyd i baratoi ei
ddisgyblion ar gyfer tasg ehangach fel y
byddai Gair Duw fel had yn syrthio,
fel hedyn mwstard fyddai’n llenwi’r
holl ddaear, fel lefain yn y blawd, fel
darganfod trysor, fel pobol annisgwyl yn
cael eu dal mewn rhwyd. Gweledigaeth

ydoedd oedd yn cynnwys y byd.
Ond mae yn wir hefyd i ddweud bod
Iesu wedi dod yn y lle cyntaf at dª
Israel. Wedi’r cyfan bu’r Arglwydd yn eu
rhybuddio ac addo iddynt dros
genedlaethau y deuai Gwaredwr i’r byd.
Hwn fyddai’r Brenin o osodiad Duw.
Byddai ei lywodraeth yn fyd-eang ac
yn diddiwedd a byddai hefyd o linach
Dafydd. Ef, Mab Dafydd, fyddai’r
Meseia hir ddisgwyliedig. (Mathew
1:20-21) Yn awr datganodd y wraig
estron ei bod mewn rhyw fesur wedi
adnabod Iesu fel Mab Dafydd,
y disgynnydd fyddai’n trugarhau.
A deallodd y byddai’r estron yn cael y
‘briwsion’ helaeth o ddarpariaeth
Meseia Duw. Ar ryw olwg cafodd y
wraig hon ddealltwriaeth o ehangder
gras Iesu Grist na fyddai’n dod yn
amlwg tan wedi’r croesholiead, yr
atgyfodiad, yr esgyniad (ewch i’r holl
fyd’) a dyfodiad y Pentecost.
Yn wahanol i Capernaum a Bethsaida
hyd yn oed cyn i’r wyrth ddigwydd
croesawodd y Gananees Iesu i’w ffydd,
i’w chalon, i’w hiachau. (11:20-24)
Geiriau, traddodiad a chalon bell a
welwyd yn anghrediniaeth ei bobl ei
hun; adnabyddiaeth ‘mawr yw dy ffydd’
a welwyd yn Sidon. Dyma un oedd wedi
adnabod llais y bugail da. Dyma un a
iacháwyd wrth iddi adnabod Mab
Dafydd.
GWEDDI
Iesu, Fab Dafydd, trugarha wrthym!
Diolch i ti am i ti ddiosg dy goron
freiniol, brenhinol yn nef y nefoedd er
mwyn dod mewn gwisg o gnawd. Diolch
er y daethost at dy bobl dy hun, ac i’th
genhedlaeth dy hun dy wrthod, bod
modd i ni, drwy Iesu Grist gael yr hawl i
ddod yn blant i Dduw.
Fab Dafydd, trugarha wrth ein byd, ein
cenedl, ein pobl. Arglwydd mae
gwallgofrwydd difäol fel pe bai’n ein
meddiannu. Fab Dafydd, hawlia i ti dy
hun, drwy dystiolaeth dy eglwys,
drwy wasanaeth dy eglwys, a thrwy
ufudd-dod dy eglwys, dy le. Deled dy
Deyrnas yw ein cri.
Gweddi dawel
Gweddi’r Arglwydd
EMYN 846: Cofia’r byd o feddyg da

Os na nodir yn wahanol nid yw barn y cyfranwyr o angenrheidrwydd yn farn y golygydd na’r Gymanfa Gyffredinol.
Anfoner pob gohebiaeth, newyddion, ysgrifau, a.y.y.b. at y Parch. Ddr. R. Watcyn James, Eryl, Capel Bangor, Aberystwyth SY23 3LZ. e-bost: goleuad@ebcpcw.cymru
Cyhoeddwyd gan Eglwys Bresbyteraidd Cymru ac argraffwyd gan Wasg y Bwthyn, Caernarfon.
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